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Rózúne mogaþ być opinie na temat Stanów Zjednoczonych, ale nikt nie posaþdza tego
kraju o zacofanie gospodarcze. Na czym polega sukces USA? Skaþd on sieþ bierze? Jakie
narzeþdzia i działania zapewniajaþ tamtejszym specjalistom i praktykom powodzenie? Jeśli
wgłeþbimy sieþ w źródło powodzeń jednej z najbardziej konkurencyjnych gospodarek świata
i spróbujemy zastosować gdzie indziej rozwiaþzania zapewniajaþce jej rozwój, to czy ozna-
czać to beþdzie bezwzgleþdne przenoszenie cudzych schematów? A mozúe jest to tylko
zapoznanie sieþ z obcym doświadczeniem i zastosowanie wypracowanych tam wzorców
posteþpowania na rzecz rozwoju własnej gospodarczej rzeczywistości? Innymi słowy:
czy korzystanie z amerykańskiej metodologii lokalnego rozwoju gospodarczego jest ame-
rykanizacjaþ własnej gospodarki, czy raczej przyłaþczeniem sieþ do trendów światowej lub
globalnej gospodarki? Odpowiedź na tak postawione pytanie � amerykanizacja czy glo-
balizacja � nasuwa sieþ sama. Przedstawiona bowiem nizúej i od lat szeroko stosowana
w rózúnych krajach jedna z metodologii, opracowana i opublikowana przez Zespół Lo-
kalnego Rozwoju Ekonomicznego (LRE) Wydziału Rozwoju Urbanistycznego Banku
Światowego (pod kierownictwem Gwen Swinburn), wielokrotnie akcentuje uwarunko-
wania i specyfikeþ lokalnaþ. Jednocześnie juzú teraz warto zaznaczyć, zúe sama ta metodologia
nie stanowi panaceum na wszystko, lecz jest ciaþgiem przemyślanych i logicznie ze sobaþ
powiaþzanych działań, wymagajaþcych wielkiego partnerskiego zaangazúowania wszystkich
stron zainteresowanych kreowaniem własnej gospodarki. Strony te to sektor publiczny,
prywatny i organizacje pozarzaþdowe oraz � najwazúniejszy partner � społeczność lokalna.
Od pomysłów i decyzji tak wyłonionej grupy interesariuszy1 zalezúy dobrobyt baþdź jego
brak w skali lokalnej. Ponadto poprawna komunikacja mieþdzy stronami i współpraca
oraz współdziałanie zamierzone i ukierunkowane na rzecz lokalnego rozwoju gospoda-
rczego saþ czynnikami mnozúaþcymi przykłady dobrych praktyk.

Niniejszy tekst ma charakter przeglaþdowy. Przedstawia etapy i struktureþ budowania
strategii Lokalnego Rozwoju Gospodarczego (LRG), której organicznaþ czeþściaþ jest za-
rzaþdzanie projektami; demonstruje tezú wybrane rodzaje informacji, opracowane przez zespół
ekspertów, konieczne do zarzaþdzania strategicznego. Podsumowaniem zaprezentowanych
tu treści jest refleksja autorki. Odnosi sieþ ona do braku sieci współpracy mieþdzy przed-
stawicielami � z jednej strony � nauki (tj. teoretykami) i � z drugiej strony � osobami
tworzaþcymi grono praktyków. Brak ten stanowi spadek po gospodarce centralnie sterowanej,
jest tezú sytuacjaþ typowaþ dla krajów w dobie transformacji ustrojowej.

* Zakład Geografii Społecznej i Turyzmu Uniwersytetu Szczecińskiego.
1 Interesariusze � osoby fizyczne i organizacje zainteresowane określonym problemem. Jako

interesariusze reprezentujaþ one zazwyczaj własne interesy w ramach danego przedsieþwzieþcia
(Swinburn et al. 2000, s. 9).



Wprowadzenie

Jednym z wielu narzeþdzi opracowanych przez Bank Światowy w zakresie
lokalnego rozwoju ekonomicznego (LRE) jest Podreþcznik Lokalnego Rozwoju
Gospodarczego (LRG)2. Powstał on jako produkt zainaugurowanego w 1999
roku Projektu Miast Przemian (Cities of Change � COC); pomyślany został
jako materiał ułatwiajaþcy miastom opracowanie lokalnych strategii rozwoju
ekonomicznego. Kierowany jest do miast i społeczności, dla których LRG jest
pojeþciem nowym. LRG stara sieþ wyjaśnić miastom, ich władzom, przedsieþ-
biorcom, a takzúe członkom społeczności lokalnej, na czym polega lokalny
rozwój ekonomiczny, w jakim celu jest praktykowany oraz jak go realizować.
W podreþczniku opisane saþ wsteþpne działania, jakie nalezúy podjaþć w celu
rozpoczeþcia procesu planowania lokalnego rozwoju ekonomicznego; zostały
one zidentyfikowane dzieþki wielu doświadczeniom, zarówno z krajów roz-
wijajaþcych sieþ i przechodzaþcych transformacje, jak i z krajów UE i Ameryki
Północnej (Swinburn et al. 2000, s. 73�91).

W Polsce pierwsze przykłady stosowania tego narzeþdzia, przede wszystkim
w ramach prac nad Strategiaþ Rozwoju Gospodarczego miasta, pojawiajaþ sieþ
pod koniec lat 90. Jeden z jej produktów stanowi zwarta pozycja: Monitoring
Stanu Gminy jako narzeþdzie zarzaþdzania strategicznego3. Celem tej ksiaþzúki,
oprócz upowszechniania polskich doświadczeń równiezú wśród wschodnich
saþsiadów Polski, jest zdefiniowanie zakresu informacji niezbeþdnej do świado-
mego zarzaþdzania gminaþ, a gromadzonej w zwiaþzku z przygotowaniem dwóch
istotnych dla gminy dokumentów, tj. Raportu o stanie miasta i Informacji
o stanie mienia komunalnego. Opiera sieþ ona na metodologii LRG i na
przykładzie Ostrowa Wielkopolskiego tworzy kolejny podreþcznik dla osób
odpowiedzialnych za lokalny rozwój, obejmuje bowiem nie tylko wykaz
niezbeþdnych do monitoringu informacji, ale tezú gotowaþ struktureþ SIG (System
Informacji dla Gmin), wykaz najwazúniejszych ustaw stanowiaþcych podstaweþ
wykonywania zadań itd. We wsteþpie podreþcznika mozúna przeczytać (Monito-
ring... 2001, s. 17): �Dotychczas przeprowadzone prace były finansowane
i nadzorowane przez Brytyjski Fundusz Know How, ich wyniki stanowiaþ wieþc
własność publicznaþ. Zostały one formalnie przekazane SRGG
(www.srgg.org.pl), które beþdzie odpowiedzialne za ich upowszechnienie. In-
tencjaþSRGG jest równiezú przeprowadzenie dalszych prac i rozwijanie systemu
o nowe funkcje i zastosowania�.

2 Swinburn G., Goga S., Murphy F., 2000, Podreþcznik Lokalnego Rozwoju Gospodarczego.
Produkt sieci Miast Przemian. Dokument ten dosteþpny jest na witrynach internetowych Banku
Światowego, Fundacji Bertelsmanna oraz Sieci Miast Przemian.

3 W opracowaniu udział wzieþli eksperci: Janusz Szewczuk, Marcin Szpak, Anna Laskowska,
Elzúbieta Andrzejczak, Emilia Małgorzata Gimpel, Grzegorz Hołowiński, Grzegorz Fiuk, Halina
Makocka oraz eksperci Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych pod kierunkiem Krzysztofa
Herbsta, Małgorzaty Izdebskiej i Marcina Ciechomskiego przy udziale przedstawicieli Keþtrzyna
(Monitoring... 2001, s. 1).
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Geneza i cele LRE

Celem Lokalnego Rozwoju Ekonomicznego (LRE) jest stworzenie kom-
petencji ekonomicznych w danym obszarze lokalnym dla poprawy jego przy-
szłości ekonomicznej i podniesienia jakości zúycia wszystkich mieszkańców.
LRE jest to proces, w którym partnerzy z sektora publicznego, biznesowego
i organizacji pozarzaþdowych pracujaþ wspólnie na rzecz stworzenia lepszych
warunków wzrostu gospodarczego i generowania nowych miejsc pracy.45

Tab. 1. Ewolucja Lokalnego Rozwoju Ekonomicznego ( ..., s. 8)Lokalny

Badany okres Narzêdzia

Lata 60. do pocz¹tku lat 80.

– Mobilnoœæ produkcji, przyci¹ganie inwestycji
spoza obszaru lokalnego

– Przyci¹ganie bezpoœrednich inwestycji
zagranicznych

– Tworzenie twardych inwestycji
infrastrukturalnych

(tylko sektor publiczny)

– Du¿e dotacje, korzyœci podatkowe,
dofinansowanie do kredytów dla inwestuj¹cych
w produkcjê

– Dofinansowanie inwestycji w tward¹
infrastrukturê4

– Ni¿sze koszty produkcji poprzez zastosowanie
technik takich jak zatrudnianie taniej si³y roboczej

Lata 80. do po³owy lat 90.

– Zatrzymanie i rozwój istniej¹cych lokalnych
podmiotów gospodarczych

– Dalszy nacisk na przyci¹ganie inwestycji
wewnêtrznych, lecz ograniczone do
konkretnych sektorów lub lokalizacji
geograficznych

(stymulowane przez sektor publiczny)

– Bezpoœrednie p³atnoœci dla poszczególnych
podmiotów gospodarczych

– Inkubatory przedsiêbiorczoœci/miejsc pracy
– Doradztwo i szkolenie dla ma³ych i œrednich firm
– Wsparcie techniczne
– Wsparcie w rozpoczêciu dzia³alnoœci
– Inwestycje w tward¹ i miêkk¹ infrastrukturê5

Koniec lat 90. i póŸniej

– Tworzenie atrakcyjnoœci ca³ego œrodowiska
dla prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej

– Inwestycje w ,,miêkk¹” infrastrukturê (np.
rozwój zasobów ludzkich, racjonalizacja
regulacji)

– Spó³ki publiczno-prywatne
– Wykorzystanie mno¿ników inwestycji

prywatnych dla dobra spo³ecznego
– Poprawienie jakoœci ¿ycia i bezpieczeñstwa

dla spo³ecznoœci i dla potencjalnych
inwestorów

– Przyci¹ganie dok³adnie wybranych inwestycji
wewnêtrznych, rozbudowanie przewagi
konkurencyjnej lokalnego obszaru

(zazwyczaj sterowane przez sektor publiczny)

– Kompleksowa strategia polegaj¹ca na stworzeniu
lokalnego œrodowiska pomocnego dla podmiotów
gospodarczych

– Skupienie siê na stymulowaniu wzrostu lokalnych
firm

– Sieæ powi¹zañ i wspó³praca pomiêdzy
spo³ecznoœciami

– Nacisk na rozwiniêcie powi¹zañ gospodarczych
polegaj¹cych na wspó³pracy

– Rozwój kadry oraz zapewnienie miêkkiej
infrastruktury

– Wspieranie poprawy jakoœci ¿ycia
– Skupienie siê na sektorze us³ugowym oraz

produkcyjnym
– U³atwianie powstawania grup podmiotów

gospodarczych powi¹zanych ekonomicznie

4 Infrastruktura twarda � obejmuje wszystkie rzeczowe środki trwałe wnoszaþce wkład w gos-
podarkeþ miasta, takie jak infrastruktura transportowa (drogi, koleje, porty, lotniska), obiekty
przemysłowe i handlowe, wodociaþgi, kanalizacja, infrastruktura telekomunikacyjna itp. (Swinburn
et al. 2000, s. 9).

5 Infrastruktura mieþkka � odnosi sieþ do mniej materialnych aspektów LRE, takich jak edukacja
i szkolenia, infrastruktura podnoszaþca jakość zúycia, tj. parki, obiekty rekreacyjne, biblioteki,
obiekty mieszkalne, wsparcie dla biznesu, organizacje pomocnicze i usługi finansowe itp.
(Swinburn et al. 2000, s. 8).
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Metodologia LRG ma własny jeþzyk i własnaþ terminologieþ (Swinburn et al.
2000, s. 8�12), a takzúe przeszła własnaþ drogeþ ewolucji. Wdrozúono wiele metod
realizacji LRE (tab. 1). Strategia zaczeþła być wykorzystywana w praktyce
krajów wolnorynkowych w latach 70. XX wieku. Jest to okres, w którym
w krajach gospodarczo wysoko rozwinieþtych zdecydowanie zmniejszyła sieþ
liczba zatrudnionych w przemyśle na rzecz zatrudnionych w usługach; wówczas
ukazały sieþ pierwsze oznaki modelu gospodarki, któraþ dziś nazywamy gos-
podarkaþ opartaþ na wiedzy. Według terminologii Tofflera jest to moment
zwiastujaþcy poczaþtek tzw. trzeciej fali. Po przełomie lat 80. samorzaþdy lokalne
oraz inni lokalni inwestorzy zdali sobie spraweþ z przepływu wysoce mobilnego
kapitału (tzn. kapitału społecznego6) pomieþdzy rózúnymi jednostkami adminis-
tracyjnymi. Samorzaþdy starały sieþ wówczas rozwinaþć swojaþbazeþ ekonomicznaþ
i zwieþkszyć zatrudnienie; zalezúało im na zidentyfikowaniu przeszkód dla
wzrostu i inwestowania oraz strategicznym planowaniu programów i projektów
majaþcych na celu usunieþcie przeszkód i ułatwienie inwestycji (Swinburn et al.
2000, s. 73�92).

Dzisiaj za sprawaþ rozwoju nowoczesnych technik komunikacji świat sieþ
globalizuje i � mówiaþc jeþzykiem Giddensa � lokalność i globalność przeplatajaþ
sieþ ze sobaþ. Lokalne obszary muszaþ wieþc stawić czoło jeszcze wieþkszej liczbie
wyzwań: mieþdzynarodowych, krajowych, regionalnych, miejskich i metropo-
litalnych oraz populacji marginalizowanej.

Wyzwania stojaþce przed obszarami lokalnymi (na podstawie: Swinburn et al. 2000,
s. 13�15):

Mieþdzynarodowe � globalizacja zwieþksza zarówno mozúliwość, jak i zakres kon-
kurencji o lokalne inwestycje. Oferuje ona lokalnym firmom szanseþ na pozyskanie
nowych rynków zbytu, ale jednocześnie stawia wyzwanie w postaci rywalizowania
z mieþdzynarodowymi firmami na rynku lokalnym. Mieþdzynarodowe korporacje o rózúnych
funkcjach rywalizujaþ ze sobaþ o znalezienie najbardziej efektywnych kosztowo miejsc,
w których mogłyby sieþ osiedlić. To miejscowe uwarunkowania decydujaþ o atrakcyjności
danej lokalizacji i jej mozúliwościach pozyskiwania i utrzymywania inwestycji. Nawet
małe miasta i otaczajaþce je obszary wiejskie mogaþ kreować własne szanse na rozwój
ekonomiczny na skaleþ ogólnokrajowaþ i mieþdzynarodowaþ, bazujaþc na swoich lokalnych
mocnych stronach.

Krajowe � na szczeblu krajowym potencjał lokalnego rynku zmniejsza lub zwieþksza
lokalny klimat biznesowy, tj.: reformy makroekonomiczne, fiskalne, polityka pienieþzúna,
przepisy ogólnokrajowe i uwarunkowania prawne, takie jak reforma podatkowa, deregula-
cja rynku telekomunikacyjnego, obowiaþzujaþce standardy ochrony środowiska itd.

6 Kapitał społeczny (KS) � samodzielny zasób niematerialny. Warunkuje efektywne funk-
cjonowanie gospodarki i całego systemu społeczno-gospodarczego. Jest tezú jednym z głównych
wyznaczników pozycji społecznej we współczesnych wysoko rozwinieþtych ekonomicznie spo-
łeczeństwach. KS danej jednostki nie jest tylko prostaþ sumaþ kapitałów pojedynczych osób, ale
jest takzúe kreowany przez instytucje oraz pomnazúany dzieþki ich zdolności do współdziałania.
KS obejmuje nasteþpujaþce zasoby: (a) umiejeþtności jednostek, (b) informacji jednostek, (c) kultury
jednostek, (d) wiedzy jednostek, (e) kreatywności jednostek oraz (f) zwiaþzki pomieþdzy ludźmi
a organizacjami.
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Regionalne � miasta konkurujaþ o inwestycje zewneþtrzne i lokalne w obreþbie jednego
regionu i z innymi miastami w regionach. Formaþ współpracy mieþdzy miastami w re-
gionach jest przyczynianie sieþ do rozwoju gospodarczego poprzez inwestycje, których
skutki odczuwalne beþdaþ w skali całego regionu, np.: inwestycje infrastrukturalne lub
w ochroneþ środowiska itd.

Miejskie i metropolitalne � przedsieþbiorstwa duzúe i mniejsze ze wzgleþdu na ag-
lomeracjeþ ekonomicznaþ � dzielenie sieþ rynkiem, infrastrukturaþ, siłaþ roboczaþ i informa-
cjami z innymi firmami � najczeþściej wybierajaþ lokalizacjeþ na obszarach miejskich. Ale
ekonomiczne zalety obszarów miejskich uzalezúnione saþ w duzúej mierze od jakości
władz miasta, ich skuteczności zarzaþdzania oraz od realizowanych polityk majaþcych
wpływ na dosteþpność lub brak infrastruktury energetycznej, transportowej, telekomuni-
kacyjnej i sanitarnej oraz terenów dla inwestycji. Do czynników majaþcych wpływ na
produktywność siły roboczej w gospodarce lokalnej nalezúaþ dosteþpność i jakość zasobów
mieszkaniowych, usług medycznych oraz edukacyjnych, kwalifikacji, bezpieczeństwa,
mozúliwości szkoleniowych i transportu publicznego. Te składniki infrastruktury �twardej�
i �mieþkkiej� wyznaczajaþ relatywnaþ wartość danej lokalizacji. Ich jakość decyduje
o powodzeniu lokalnej gospodarki.

Prawdaþ jest, zúe obszary metropolitalne mogaþ czeþsto zaoferować wieþksze korzyści
wynikajaþce z aglomeracji ekonomicznej. Równocześnie jednak nieskoordynowane i nie-
spójne systemy instytucjonalne i działania planistyczne mogaþ stanowić przeszkodeþ
w rozwoju danego obszaru. Agencje, konsorcja i sieci LRE, które obejmujaþ cały obszar
metropolitalny, zapobiegajaþ takim sytuacjom. Takie nowatorskie modele instytucjonalne,
reprezentujaþce interesy rózúnych miast i agencji partnerskich na tym samym obszarze
metropolitalnym, mogaþ przynieść korzyści kluczowym grupom interesu kazúdego z miast.
Taki rodzaj współpracy sprawdził sieþ w miastach objeþtych porozumieniem o wspólnym
rynku lub majaþcych wspólne interesy branzúowe, np. Eurocities (www.eurocities.org),
Indonezyjska Sieć Miast (www.cdindonesia.org), Południowoafrykańska Sieć Miast
(www.sacicities.net) itd.

Marginalizowane grupy społeczne i gospodarka nieformalna � w wielu krajach
wzrost ekonomiczny generowany jest nie tylko przez gospodarkeþ formalnaþ, tj. legalnaþ.
W niektórych przypadkach wielkość sektora lub gospodarki nieformalnej7, tj. nielegalnej,
jest wieþksza nizú gospodarki formalnej; zachodzaþ tezú liczne interakcje pomieþdzy obiema
gospodarkami. Powiaþzania te nalezúy przeanalizować i wziaþć pod uwageþ przy kon-
struowaniu strategii LRG.

Od wizji do projektów

Sam proces opracowania strategii obejmuje pieþć elementów (Swinburn et
al. 2000, s. 19). Celem kompleksowego procesu planowania strategicznego
(tab. 2) jest wypracowanie zintegrowanego podejścia do lokalnego rozwoju
ekonomicznego. W tym celu przedstawiciele władz lokalnych (jako gospodarze
danej gminy) i główne grupy interesariuszy wypracowujaþ wspólnaþ wizjeþ
przyszłości danej gminy. Wizja opisuje konsensus mieþdzy podmiotami w spra-
wie preferowanej przyszłości ekonomicznej jednostki. Drugim etapem jest
określenie celów ogólnych. Cele ogólne to nazwanie pozúaþdanych rezultatów

7 Sektor nieformalny � działalność niewchodzaþca w zakres sektora formalnego lub legalnego
i, w zwiaþzku z tym, niezarejestrowana (Swinburn et al. 2000, s. 10).
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procesu planowania ekonomicznego, opartych na wspólnie sformułowanej
ogólnej wizji. Nasteþpnie kazúdy ogólny cel rozpisany jest na cele szczegółowe
lub inaczej na poszczególne zadania. Określajaþ one standardy realizacji oraz
docelowe działania w rozwinieþciu dla kazúdego z celów ogólnych. Cele szcze-
gółowe muszaþ być wymierne, a ich realizacja ograniczona czasowo. W na-
steþpnej kolejności nalezúy zidentyfikować podejścia, które umozúliwiaþ osiaþg-
nieþcie realnych rozwojowych celów ekonomicznych, czyli opracować pro-
gram. Programy muszaþ być wymierne i ograniczone w czasie. Piaþtym etapem
opracowania strategii jest przygotowanie projektów i planów działania.
Wdrazúajaþ one konkretne komponenty programu, które muszaþ zostać poddane
priorytetyzacji i oszacowane pod kaþtem kosztów realizacji. One równiezú saþ
ograniczone czasowo i wymierne. Zastosowany w tytule niniejszego tekstu
zwrot �zarzaþdzanie projektami� odnosi sieþ do zarzaþdzania właśnie w ten sposób
wyłonionymi projektami (lub planem działania).

Nalezúy tu zauwazúyć, izú pieþć elementów strategicznego planowania procesu
rozwoju nie jest zastrzezúonych wyłaþcznie do LRE gminy. Mogaþ je brać pod
uwageþ równiezú inne jednostki przestrzenne czy instytucje; typologia ta mozúe
nawet odnosić sieþ do kazúdego człowieka. Przeciezú Berger (Berger et al. 1974)
juzú w połowie lat 70. pisał, zúe posttradycyjnym formom organizacji społecznej
towarzyszy strategiczne planowanie zúycia, a Giddens (2002) pisze o kolonizacji
przyszłości, co uznaje za objaw kontrolowania czasu i własnych mozúliwości,
a takzúe narzeþdzie ułatwiajaþce jednostce daþzúenie do osiaþgnieþcia postawionych
przed sobaþ celów.

Droga do budowania silnej gospodarki lokalnej

Kazúda społeczność ma unikatowy zestaw lokalnych uwarunkowań, które
albo zwieþkszajaþ, albo zmniejszajaþ potencjał lokalnego rozwoju ekonomicz-
nego8. Te właśnie warunki (przyrodnicze oraz społeczne i gospodarcze) decy-
dujaþ o atrakcyjności danego obszaru i jego zdolności do przyciaþgania, gene-
rowania i utrzymywania inwestycji. Właściwości ekonomiczne, społeczne
i fizyczne danej lokalizacji zdecydowanie determinujaþ kierunki działania przy
tworzeniu i wdrazúaniu strategii lokalnego rozwoju ekonomicznego.

Proces planowania strategicznego lokalnego rozwoju obejmuje 5 faz i 25
etapów (po pieþć w kazúdej fazie). Poszczególne etapy traktowane saþ jako osobne
moduły (tab. 2). Strategia LRE w praktyce jest procesem elastycznym. Zalezúnie
od lokalnych potrzeb poszczególne etapy czeþsto nakładajaþ sieþ na siebie. Sukcesem
zakończone praktyki � których przykłady znajdujaþ sieþ Podreþczniku Lokalnego
Rozwoju Gospodarczego � dowodzaþ, zúe strategia powinna być przede wszystkim
zúywym dokumentem i podlegać modyfikacjom, jeśli wymagajaþ tego okoliczności.

8 Wyzúsze uczelnie oraz generalnie instytucje nastawione na edukacjeþ, uwzgleþdniajaþc baþdź
nie uwzgleþdniajaþc potrzeb rynku pracy, mogaþpomóc lub przeszkodzić w rozwoju ekonomicznym
� tak jak poprzez poziom kwalifikacji swoich absolwentów kształcaþ one lokalne cechy mieþkkiej
infrastruktury.
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Tab. 2. Piêæ faz procesu planowania strategicznego lokalnego rozwoju ekonomicznego
(na podstawie: Swinburn et al. 2000, s. 16–21)

Fazy Etapy

Faza 1:
Organizowanie
dzia³añ

Etap 1: Wybór lidera zespo³u LRE i stworzenie zespo³u roboczego (pracownicy
w³adz miasta)
Etap 2: Zainicjowanie procesu politycznego w urzêdzie miasta
Etap 3: Stworzenie partnerskiej grupy interesariuszy
Etap 4: Utworzenie struktur do wspó³pracy z innymi szczeblami w³adz
Etap 5: Okreœlenie organizacji rozwoju strategii i projektów LRE

Faza 2:
Ocena
gospodarki
lokalnej

Etap 1: Przegl¹d procedur urzêdu miasta maj¹cych wp³yw na podmioty
gospodarcze
Etap 2: Identyfikacja kategorii danych, które nale¿y zebraæ
Etap 3: Przeprowadzenie audytu, dostêp danych, analiza braków oraz gromadzenie
danych
Etap 4: Opracowanie planu uzupe³nienia luk w danych
Etap 5: Analiza danych i przeprowadzenie oceny gospodarki lokalnej. (Najczêœciej
stosowan¹ tu metod¹ jest analiza SWOT. Optymalnie ka¿demu komponentowi
analizy SWOT powinno nadaæ siê priorytety, nawet jeœli priorytetyzacja mia³aby
charakter nieformalny)

Faza 3:
Opracowanie
strategii

Etap 1: Sformu³owanie wizji
Etap 2: Wyznaczenie celów ogólnych
Etap 3: Okreœlenie celów szczegó³owych (cele zgodnie z modelem SMART, tj.
Specific – Specyficzne, Measurable – Wymierne, Attainable – Osi¹galne, Realistic

– Realistyczne, Time bound – Okreœlone w czasie)
Etap 4: Opracowanie programów
Etap 5: Wybór projektów (Uwaga: zarz¹dzanie poœrednictwem realizacji wybranych
tu projektów nazywa siê zarz¹dzaniem projektami)

Faza 4:
Wdro¿enie
strategii

Etap 1: Przygotowanie planu wdro¿enia dla wszystkich programów i projektów
Etap 2: Przygotowanie indywidualnych planów dzia³ania dla projektów
(Kluczowe elementy planu dzia³ania to: (1) cele szczegó³owe projektu, (2) nak³ady,
(3) liczba dzia³añ, (4) rezultaty projektu, (5) efekty projektu, (6) skutki projektu, (7)
zarz¹dzanie projektem).
Etap 3: Stworzenie instytucjonalnych ram dla wdro¿enia i monitorowania LRE
Etap 4: Zapewnienie dostêpnoœci niezbêdnych zasobów
Etap 5: Realizacja zadañ przewidzianych w planach projektów

Faza 5:
Przegl¹d
strategii

Etap 1: Co? Dlaczego? Kiedy?
Etap 2: Monitorowanie
Etap 3: Ocena
Etap 4: Uwarunkowania instytucjonalne
Etap 5: Przegl¹d strategii i proces planowania

Szczegółowe omówienie poszczególnych pieþciu faz z tabeli 2 nie jest celem
niniejszego tekstu, zwłaszcza zúe szczegółowo przedstawia je Podreþcznik LRG.
Niemniej nalezúy tu wspomnieć, zúe lokalny rozwój ekonomiczny powinien
zawsze zaczynać sieþ od wsteþpnego sformułowania strategii (od wizji do projek-
tów), która po zainicjowaniu przez lokalnaþ społeczność partnerskiego procesu
zmierzajaþcego do zidentyfikowania charakteru i struktury lokalnej gospodarki
oraz po przeprowadzeniu analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrozúeń
beþdzie weryfikowana i uściślona (tab. 2, faza 1 i 2).
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Co mozúe ujawnić SWOT

Ocena gospodarki lokalnej posłuzúyć ma nasteþpujaþcym celom: (a) iden-
tyfikacji zasobów publicznych, prywatnych i pozarzaþdowych, (b) zebraniu
i przeanalizowaniu istniejaþcych lub krytycznych, nowych danych ilościowych
i jakościowych oraz (c) stworzeniu systemu zarzaþdzania danymi dla stosowania
w przyszłości dla celów monitorowania i oceny.

Lokalna ocena ekonomiczna mozúe na przykład zidentyfikować:
Silne strony: zalety lokalne � konkurencyjne koszty pracy, wykwalifikowana siła
robocza, instytucje edukacyjne i badawcze, silna sieć transportowa, bezpieczny rejon,
firmy produkcyjne, bliskość bazy surowcowej lub innych zasobów naturalnych.
Słabe strony: przeszkody wzrostu � rosnaþce ubóstwo, złozúone procedury admini-
stracyjne, nieodpowiednia infrastruktura, ograniczony dosteþp do kredytów, kwestie
zdrowotne wpływajaþce na siłeþ roboczaþ (np. HIV/AIDS).
Szanse: korzystne warunki egzogeniczne � zmiana technologiczna, nowe uregulowania
handlu zagranicznego, rozwój makroekonomiczny/polityczny, powieþkszajaþce sieþ rynki.
Zagrozúenia: niekorzystne trendy egzogeniczne � zmiany demograficzne, spowolnienie
działalności gospodarczej w skali globalnej lub utrata rynku na skutek zamknieþcia
lokalnej fabryki.

W ten sposób wyrózúnione zostanaþ główne problemy i główne szanse gos-
podarki lokalnej, co ułatwi wypracowanie zintegrowanego podejścia do lokal-
nego rozwoju ekonomicznego (tab. 2, faza 3). Tworzaþc strategieþ, przedstawi-
ciele władz lokalnych i główne grupy interesariuszy powinni zrównowazúyć
lokalny rozwój ekonomiczny, uwzgleþdniajaþc wsteþpnaþwersjeþ strategii, potrzeby
społeczne, dobro lokalne oraz aspekty ochrony środowiska.

Czynniki zapewniajaþce spójność i aktualność

Powodzeniu strategii rozwoju ekonomicznego sprzyja zindywidualizowane
podejście dostosowane do warunków lokalnych z uwzgleþdnieniem nasteþpujaþ-
cych podstawowych zasad (Swinburn et al. 2000, s. 20):
• Zintegrowane podejście musi uwzgleþdniać aspekty społeczne, środowisko-

we, fizyczne oraz ekonomiczne.
• Starannie opracowana strategia tworzona jest przez wszystkich partnerów

na podstawie wspólnej wizji.
• Konieczne jest uwzgleþdnienie gospodarki nieformalnej. W niektórych

przypadkach mozúe ona stanowić istotnaþ czeþść gospodarki lokalnej, mieć
silne wieþzy z gospodarkaþ formalnaþ i stanowić podstaweþ utrzymania wielu
niezamozúnych mieszkańców.

• Szeroki zakres projektów krótko-, średnio- i długoterminowych pozwoli
scementować partnerstwo i pozyskać zaufanie interesariuszy.

• Wpływowi i skuteczni liderzy gwarantujaþ zaangazúowanie, wiarygodność
i umiejeþtność jednoczenia interesariuszy.
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• Budowanie kompetencji wśród osób zarzaþdzajaþcych i członków zespołów
zadaniowych ma kluczowe znaczenie dla realizacji projektów.

• Władze lokalne powinny identyfikować sieþ ze strategiaþ LRE i wykazywać
silnaþ woleþ politycznaþ wprowadzenia jej w zúycie.

• Cenne jest wsparcie polityczne, finansowe i techniczne innych szczebli władzy.
• Do realizacji projektów lub planów działania (tj. do zarzaþdzania projektami)

powinno sieþ przysteþpować tylko wtedy, gdy zidentyfikowany został od-
powiedzialny za nie menedzúer lub promotor, który wykazuje zaangazúowanie
w ich powodzenie.
Czwarta i piaþta faza procesu planowania strategicznego lokalnego rozwoju

ekonomicznego słuzúaþ do wdrazúania i aktualizacji strategii (tab. 2, faza 4 i 5).
Tytuł piaþtego etapu piaþtej fazy (przeglaþd strategii i proces planowania) dowodzi,
zúe strategia LRG jest procesem cyklicznym lub ciaþgłym baþdź kroczaþcym.
Poniewazú przeglaþd stanu jest jej organicznaþ czeþściaþ, podlega ona ciaþgłej
aktualizacji, co sprawia, zúe raz przyjeþte postanowienia nie saþ zamrozúone
w czasie. W ten sposób raz stworzona strategia staje sieþ dokumentem o charak-
terze stricte społeczno-gospodarczym. Gwarantuje to, zwłaszcza w warunkach
społeczeństwa obywatelskiego (tj. społeczności odznaczajaþcej sieþ wysokaþ
samoświadomościaþ), uniezalezúnienie lokalnego rozwoju od nastrojów poli-
tycznych oraz zmian personalnych w samorzaþdach lokalnych.

Narzeþdzie � zakres informacji

Zespół ekspertów współpracujaþcych ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gos-
podarczego Gmin (SRGG) wypracował trzy zestawy pytań. Saþ to (Monitoring...
2001, s. 169): (1) pytania, na jakie powinien odpowiadać raport o stanie gminy
(tab. 3), (2) pytania, na jakie powinna odpowiadać diagnoza stanu gminy
przygotowana na potrzeby opracowania lokalnej strategii rozwoju gospodar-
czego (tab. 4), (3) pytania, na jakie nalezúy odpowiadać, kontrolujaþc dane
i wskaźniki9 gromadzone dla opracowania raportu o stanie gminy i strategii
rozwoju gminy w celu lepszego biezúaþcego zarzaþdzania gminaþ (tab. 5).

Tab. 3. Pytania, na jakie powinien odpowiadać raport o stanie gminy (Monitoring... 2001,
s. 170�174)

Zakres informacji Pytania

Geografia gdzie lezúy gmina i jaka jest jej charakterystyka przyrodnicza
jakie jest saþsiedztwo gminy
jaka jest powierzchnia gminy

Demografia jaka jest liczba mieszkańców gminy
jakie jest zrózúnicowanie pod wzgleþdem wieku i płci
czy ludność gminy sieþ starzeje, czy młodnieje

9 Wskaźniki � mierniki zapewniajaþce operacyjne definicje wielowymiarowym komponentom
LRG. Wskaźniki majaþ za zadanie definiować problemy odzwierciedlone w politykach i słuzúyć
za podstaweþ do tworzenia nowych polityk. Powinny one równiezú stanowić podstaweþ dyskusji
i planowania polityk (Swinburn et al. 2000, s. 11).
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Tab. 3 cd.

Zakres informacji Pytania

jakie saþ ruchy ludności
jaki jest potencjał rozwojowy mieszkańców (wykształcenie, skłonność
do nauki)
jakie saþ zagrozúenia prawidłowego rozwoju (alkoholizm, narkomania)
jaka jest charakterystyka ludności pod wzgleþdem wyznania i naro-
dowości

Przesteþpczość jaka jest liczba przesteþpstw i wykroczeń w gminie na tle średniej
w kraju
jaka jest przesteþpczość nieletnich w gminie na tle średniej w kraju
ile osób znajduje sieþ pod nadzorem kuratora
jak liczba przesteþpstw i wykroczeń zmienia sieþ w czasie
czy i jakie zakłady karne i wychowawcze funkcjonujaþna terenie gminy

Rynek pracy jak wyglaþda zatrudnienie i bezrobocie w gminie na tle kraju i woje-
wództwa
jaka jest stopa bezrobocia w gminie i jak sieþ ona zmienia w czasie
jaka jest struktura i charakterystyka bezrobotnych

Mozúliwości lokalnej
populacji
� mapa talentów

jakie wazúne i znane osoby mieszkajaþw gminie lub pochodzaþ z terenu
gminy
jaka jest liczba dzieci i ludzi młodych szczególnie uzdolnionych
jakie inne osoby szczególnie uzdolnione lub zasługujaþce na uwageþ
(np. o rzadkich zawodach) mieszkajaþ w gminie

Struktura zawodowa
ludności

jak orientacyjnie wyglaþda struktura zawodowa pracujaþcych

Środki finansowe
społeczeństwa

jakie saþw gminie dochody osób fizycznych i prawnych w poszczegól-
nych latach
jak sieþ te podatki zmieniajaþ w czasie

Przemysł jaka jest ogólna liczba podmiotów gospodarczych, w tym przedsieþ-
biorstw produkcyjnych w gminie
jaka jest globalna wielkość produkcji przedsieþbiorstw produkcyjnych
w gminie
jak sieþ ta wielkość zmienia w czasie

Handel jaka jest ogólna liczba podmiotów gospodarczych, w tym przedsieþ-
biorstw handlowych w gminie
jaka jest globalna wielkość obrotów w handlu w gminie
jak sieþ ta wielkość zmienia w czasie

Usługi jaka jest ogólna liczba podmiotów gospodarczych, w tym przedsieþ-
biorstw usługowych w gminie
ewentualnie � jaka jest globalna wielkość sprzedazúy usług w gminie
jak sieþ ta wielkość zmienia w czasie

Rolnictwo jaka jest powierzchnia gruntów rolnych w gminie, w tym poszczegól-
nych klas gruntów
jaka jest struktura własnościowa gruntów i ewentualnie struktura
upraw
jak orientacyjnie przedstawia sieþ inwentarz zúywy w gminie

Leśnictwo jaka jest powierzchnia i struktura własnościowa lasów
jakie lasy na terenie gminy podlegajaþ leśnictwom i nadleśnictwom
ile terenów leśnych było i jest skazúonych i jakie saþ zmiany skazúenia
w czasie
ewentualnie � ile lasów komunalnych gmina posiada
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Tab. 3 cd.

Zakres informacji Pytania

Mieszkalnictwo jak duzúo i czyich zasobów mieszkaniowych było i jest w gminie
jakie saþ cechy (w tym stan) tych zasobów
jak duzúo, czyich i jakich zasobów mieszkalnych było i jest w gminie
oraz jakaþ ich czeþściaþ gmina zarzaþdza
jakie saþ koszty utrzymania rózúnych typów zasobów mieszkaniowych
w poszczególnych latach
jak zmienia sieþ wartość odtworzenia oraz cena 1 m2 powierzchni
uzúytkowej mieszkań
jakie saþ rozmiary i struktura budownictwa mieszkaniowego i jak sieþ
ona zmienia w czasie
ewentualnie � jak wyglaþdajaþ zaległości w opłatach za mieszkanie

Miejscowe zasoby czy i jakie zasoby gmina posiada
czy i jakie zasoby gmina wydobywa i ewentualnie jakie saþ koszty
wydobycia na tle kraju
jakie odpady saþ produkowane na terenie gminy i ewentualnie jaki
jest koszt ich utylizacji lub wykorzystania
jakie przedsieþbiorstwa wydobywcze funkcjonujaþna terenie gminy i jak
wyglaþda ich działalność

Środowisko naturalne jakie jest skazúenie środowiska (gleby, wody, powietrza) i stosunek
do normy najwazúniejszych czynników skazúeń
jaki jest rozkład przestrzenny skazúeń
jakie wysypiska odpadów saþ na terenie gminy i jaki jest ich obszar
jaki ewentualnie był obszar wysypisk w poprzednich latach
jakie saþ niezbeþdne nakłady na wysypiska odpadów w gminie
jak wyglaþda przemysłowa utylizacja odpadów w gminie
jakie saþ w gminie obszary prawnie chronione
jakie były w przeszłości i saþ obecnie nakłady na ochroneþ środowiska
oraz potrzeby w tym zakresie przyszłości
jakie saþ dochody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska
jakie przedsieþwzieþcia saþ lub były z tego funduszu finansowane

Nieruchomości jakie saþ zasoby nieruchomości w gminie i jak wyglaþda ich wykorzys-
tanie

Infrastruktura i transport jakie były i saþ zasoby infrastruktury technicznej w gminie (wg rodza-
jów) i jaka jest ich wydajność

Turystyka,
wypoczynek, sport

jakie obiekty przyjmujaþce turystów znajdujaþsieþ na terenie gminy i jakaþ
liczbaþ miejsc dysponujaþ
jaka jest długość i charakterystyka sezonu turystycznego oraz jakie
saþ formy wypoczynku
ewentualnie � jakie saþ najczeþstsze powody przejazdu turystów
jakie saþ wazúne obiekty przyciaþgajaþce turystów
jaka jest baza zúywieniowa i rozrywkowa na terenie gminy
czy i jakie znakowane trasy turystyczne znajdujaþ sieþ w gminie
czy i jakie pozalekcyjne zajeþcia sportowe prowadzone saþ w szkołach
gminnych

Podmioty gospodarcze czy i jakie podmioty gospodarcze zarejestrowane saþ na terenie gminy

Oświata i wychowanie ile i jakich placówek oświatowych działa w gminie oraz ilu kształcaþ
uczniów
ewentualnie � jaki jest wzrost liczby absolwentów w badanym okresie
jaki jest całkowity koszt funkcjonowania placówek oświatowych
w gminie i koszt na 1 ucznia
ewentualnie � jaki jest koszt wzrostu kosztu kształcenia w badanym
okresie
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Tab. 3 cd.

Zakres informacji Pytania

Nauka i technika ile i jakich szkół wyzúszych funkcjonuje na terenie gminy
ile i jakich innych placówek naukowo-badawczych funkcjonuje
na terenie gminy
jakie były nakłady na naukeþ w gminie w kolejnych latach
ewentualnie � jakimi osiaþgnieþciami naukowymi mogaþ sieþ pochwalić
placówki lub naukowcy z terenu gminy

Opieka zdrowia jak wyglaþda ochrona zdrowia na terenie gminy

Opieka
i pomoc społeczna

czy i jakie ośrodki pomocy społecznej, domy opieki, hospicja funk-
cjonujaþ na terenie gminy oraz jak wyglaþda ich działalność

Kultura jakie placówki kultury funkcjonujaþ na terenie gminy i jak wyglaþda ich
działalność
czy i jakie sieci telewizji kablowej istniejaþ na terenie gminy
jakie zespoły działajaþ na terenie gminy i jakaþ działalność prowadzaþ
czy i jakie imprezy kulturalne o zasieþgu ponadgminnym realizowane
saþ na terenie gminy

Historia
i ochrona zabytków

jakie saþ najwazúniejsze fakty z dziejów gminy
jakie saþ i czym sieþ charakteryzujaþ najwazúniejsze zabytki gminy
i ewentualnie w jakim saþ stanie
czy i jakie saþ szczególne warunki dotyczaþce obszarów chronionych
czy i jakie archiwa działajaþ na terenie gminy

Instytucje jakie urzeþdy i instytucje państwowe i samorzaþdowe (nie gminne)
działajaþ na terenie gminy

Organizacje jakie organizacje działajaþna terenie gminy, jakaþdziałalność prowadzaþ
i czym sieþ charakteryzujaþ

Kościoły jakie parafie i jakich wyznań funkcjonujaþ na terenie gminy oraz ilu
skupiajaþ parafian
jakie biskupstwa majaþ siedzibeþ na terenie gminy oraz na terenie
działania jakich biskupstw gmina lezúy
ewentualnie � jakie placówki prowadzone saþ przez Kościoły i jak
wyglaþda ich działalność

Powiaþzania
zewneþtrzne gminy

do jakich organizacji zakładanych wspólnie z innymi gminami lub
innych gmina nalezúy i jaka jest ich działalność

Potrzeby i kryteria warto-
ści mieszkańców gminy
i rady gminy

Strategia gminy czy i jaka gmina posiada strategieþ rozwoju lub strategieþ rozwoju
gospodarczego

Polityka gospodarcza
gminy

jakie programy gospodarcze gmina realizuje i czym sieþ one charak-
teryzujaþ

Polityka społeczna
gminy

czy i jakie programy społeczne realizowane saþ w gminie i na czym
one polegajaþ

Organizacja gminy jak wyglaþda rada gminy, urzaþd gminy i jak zorganizowana jest ich
praca
ewentualnie � jak wyglaþdajaþ okreþgi i obwody wyborcze w gminie

Gromadzenie, przepływ
i analiza informacji

jak wyglaþda obsługa inwestorów przez gmineþ
jak przekazywane saþ informacje przez organy i urzaþd gminy i jakie
saþ tego koszty
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Tab. 3 cd.

Zakres informacji Pytania

Inwestycje gminy jak wyglaþdały inwestycje dokonywane przez gmineþ w latach poprzed-
nich i jak wyglaþdajaþ obecnie

Gospodarka
pozabudzúetowa gminy

jakie saþ i jak funkcjonujaþ jednostki organizacyjne gminy nieposiada-
jaþce osobowości prawnej

Usługi komunalne jakie usługi i w jaki sposób świadczone saþ przez gmineþ i gminne
jednostki organizacyjne oraz jakie saþ ich koszty i ocena

Nieruchomości
komunalne

ile, jakich i jak wykorzystanych nieruchomości gmina posiada

Obsługa komunikacji jak wyglaþda transport publiczny na terenie gminy (jakie saþpołaþczenia
autobusowe i kolejowe, kto i jak je obsługuje)

Drogi jaki jest stan obecny dróg i ewentualnie potrzeby oraz plany inwes-
tycyjne na lata nasteþpne

Infrastruktura techniczna jaki jest stan obecny całej infrastruktury (wg rodzajów)

Placówki oświatowe
i wychowawcze
� publiczne i niepubliczne

jakie saþ poszczególne placówki oświatowe i jak wyglaþda ich działal-
ność

Wskaźniki jak wyglaþdajaþpodstawowe wskaźniki charakteryzujaþce stan i działal-
ność gminy w rózúnych dziedzinach

Dochody gminy ewentualnie � jak wyglaþdajaþ przychody i dochody gminy wg działów
i rodzajów klasyfikacji budzúetowej w kolejnych latach

Wydatki gminy ewentualnie � jak wyglaþdajaþ wydatki gminy wg działów i rodzajów
klasyfikacji budzúetowej w kolejnych latach

Wskaźniki dodatkowe ewentualnie � jak wyglaþdajaþ niektóre dodatkowe wskaźniki charak-
teryzujaþce stan i działalność gminy w rózúnych dziedzinach, wazúnych
z punktu widzenia danej gminy

Tab. 4. Pytania, na jakie powinna odpowiadać diagnoza stanu gminy przygotowana na
potrzeby opracowania lokalnej strategii rozwoju gospodarczego (wycinek tabeli zamiesz-
czonej w: Monitoring... 2001, s. 175�198)

Zakres informacji
zawartych w narzeþdziu
Sprawna Gmina

Pytania

Geografia gdzie lezúy gmina i jaka jest jej charakterystyka przyrodnicza

jakie jest saþsiedztwo gminy

jaka jest powierzchnia gminy

czym rózúni sieþ charakterystyka przyrodnicza gminy od innych gmin

które elementy środowiska naturalnego saþ wykorzystywane
w rozwoju lokalnym i w jaki sposób

czy saþ jakieś elementy środowiska, które mogłyby być
wykorzystywane w rozwoju lokalnym, ale nie saþ � dlaczego; czego
brakuje; zúeby te walory wykorzystać, co trzeba zrobić

czy istniejaþ takie kierunki rozwoju lokalnego, które wpływajaþc na
środowisko, równocześnie mogaþ utrudniać rozwój w innych sferach
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Tab. 4 cd.

Geografia jakie saþ główne ograniczenia rozwoju lokalnego spowodowane
warunkami naturalnymi

jakie saþ podstawowe konflikty wysteþpujaþce w zwiaþzku
z wykorzystaniem środowiska naturalnego (np. ochrona przyrody
a eksploatacja lasów)

Demografia jaka jest liczba mieszkańców gminy

jakie jest zrózúnicowanie mieszkańców pod wzgleþdem wieku i płci

czy ludność gminy sieþ starzeje, czy młodnieje

czy liczba mieszkańców rośnie, czy maleje

czy i jak zmiany liczebności mieszkańców w gminie rózúniaþ sieþ od
średnich w kraju i województwie

jakie saþ ruchy ludności

jaki jest potencjał rozwojowy mieszkańców (wykształcenie, skłonność
do nauki)

jakie saþ zagrozúenia prawidłowego rozwoju (alkoholizm, narkomania)

jaka jest charakterystyka ludności pod wzgleþdem wyznania
i narodowości

jaka jest charakterystyka gospodarstw domowych

czy i jak charakterystyka mieszkańców gminy rózúni sieþ od przecieþtnej
dla kraju lub województwa

jakie saþ tendencje zmian charakterystyki ludności gminy

czy kierunek zmian jest korzystny czy niekorzystny dla rozwoju gminy

czy struktura wyznaniowa znaczaþco odbiega od średniej spotykanej
w kraju; a jeśli odbiega, jakie to ma konsekwencje dla gminy oraz
czy zrózúnicowanie wyznaniowe jest postrzegane jako atut czy jako
zagrozúenie

czy istniejaþ kontakty mniejszości narodowych z krajem ojczystym
i jakie saþ mozúliwości wykorzystania mniejszości narodowych jako
potencjalnego atutu w rozwoju gminy

jakie saþ lub mogaþ wystaþpić podstawowe konflikty i jakie jest ich
znaczenie

jakie saþ główne trendy migracji i ich przyczyny; jaki wpływ majaþ
obserwowane trendy na mozúliwości rozwoju gminy (migracja do
miast, do innych wsi i miasteczek, za graniceþ; migracja do naszej
gminy; skaþd) oraz czy trendy te saþ trwałe i czy mozúna je zmieniać
� w jaki sposób

Usługi jaka jest ogólna liczba podmiotów gospodarczych, w tym
przedsieþbiorstw usługowych w gminie

jakie jest nasycenie podstawowymi usługami

bariery dla rozwoju poszczególnych usług

jaka jest dosteþpność usług (przestrzenna, ceny)

UWAGA: pierwsza kolumna oryginalnej tabeli zawiera 48 pozycji i wszystkie one majaþ
rozwinieþcie w drugiej kolumnie.
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Tab. 5. Pytania, na jakie nale¿y odpowiadaæ, kontroluj¹c dane i wskaŸniki gromadzone na
potrzeby opracowania raportu o stanie gminy i strategii rozwoju gminy w celu lepszego,
bie¿¹cego zarz¹dzania gmin¹ (wycinek tabeli zamieszczonej w: ... 2001, s. 199–204)Monitoring

Zakres informacji
zawartych w narzêdziu
Sprawna Gmina

Pytania

czy w liczebnoœci i charakterystyce mieszkañców zachodz¹ zmiany,
którym nale¿y przeciwdzia³aæ

czy zmiany te powoduj¹ koniecznoœæ weryfikacji polityki i bie¿¹cych
dzia³añ gminy

czego zmiany te dotycz¹

czy migracja lub zmiany liczebnoœci i sk³adu gospodarstw domowych
wymagaj¹ zmiany polityki spo³ecznej i mieszkaniowej gminy

Demografia

czy inne zmiany charakterystyki populacji powoduj¹ koniecznoœæ
weryfikacji polityki i bie¿¹cych dzia³añ gminy

Us³ugi
czy zmiany liczby i struktury firm us³ugowych lub zmiany sieci placówek
us³ugowych wymagaj¹ nadzwyczajnych dzia³añ ze strony gminy

UWAGA: pierwsza kolumna oryginalnej tabeli zawiera 42 pozycji i wszystkie one maj¹ rozwiniêcie
w drugiej kolumnie.

Podsumowanie

Zamieszczone wyzúej trzy tabele (3, 4, 5) majaþ przede wszystkim na celu
ułatwienie pracy praktykom samorzaþdów i skonstruowanie ujednoliconej mat-
rycy informacyjnej równiezú na rzecz stworzenia SIG (System Informacji dla
Gmin). Naświetlajaþ tezú potrzeby i intencje władz samorzaþdowych oraz ukazujaþ
sposób porzaþdkowania ogólnodosteþpnych wiadomości i wyjaśniajaþ, które as-
pekty i jak saþ ujmowane w strategii lokalnego rozwoju ekonomicznego. Jest
to tezú rodzaj wskazówki np. dla szkół wyzúszych, albowiem wskazujaþ one na
ewentualne obszary i problematykeþ badań w ramach praktyk studenckich, które
saþnieodłaþcznaþ czeþściaþ studiów geograficznych. Na ich podstawie mozúna byłoby
planować tezú tematy prac licencjackich i magisterskich, co pozwoliłoby być
mozúe znaleźć dofinansowanie dla badań studenckich i generalnie uczelnianych.
W przypadku obustronnej cheþci współpracy uczelnia mogłaby okazać samo-
rzaþdom lokalnym merytorycznaþ pomoc w sprawie zbierania i opracowywania
potrzebnych gminom materiałów. Z kolei student, widzaþc realnaþ potrzebeþ
i mozúliwość wykorzystania jego pracy, być mozúe z wieþkszym zainteresowaniem
prowadziłby badanie. Pozwoliłoby to tezú na praktyczne wykorzystanie teore-
tycznej wiedzy oraz nawiaþzanie współpracy mieþdzy osobami posiadajaþcymi
wiedzeþ teoretycznaþ a praktykami.

Ponadto wspomniana wyzúej ewentualna współpraca mogłaby wyjaśnić jesz-
cze jeden, uciaþzúliwy dla geografów społecznych aspekt dotyczaþcy zakresu ich
badań. Mogłaby mianowicie sprzyjać zaistnieniu w świadomości wielu osób
niemajaþcych akademickiego kontaktu z geografiaþ społecznaþ � wedle sfor-
mułowania Z. Rykla (2005) � mniejszego i nowszego skrzydła geografii.
W tabeli 3 i 4 zapis �geografia� sprowadzony jest bowiem wyłaþcznie do
zagadnień opisujaþcych połozúenie i walory przyrodnicze (starsze i wieþksze
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skrzydło geografii). Z dalszych wyliczeń łatwo mozúna sieþ domyślić, zúe wszys-
tkie pojeþcia z pierwszej kolumny (tab. 3, 4, 5) mogaþmieć charakter operacyjny.
Podczas uwazúnej lektury drugiej kolumny tabel (3, 4, 5), która wyjaśnia treść
pojeþć operacyjnych z pierwszej kolumny, nasuwa sieþ myśl, zúe wieþkszość
zagadnień to problematyka szeroko rozumianej geografii społeczno-gospodar-
czej. Wykorzystywanie geografii w odniesieniu do aspektów stricte przyrod-
niczych baþdź lokalizacyjnych gminy niekoniecznie musi zatem wynikać z ope-
racyjnego charakteru pojeþć z pierwszej kolumny, lecz z kryzysu w samej
geografii. Przypuszczenie takie uzasadniajaþ spostrzezúenia oraz wnioski koń-
cowe ksiaþzúki Geografia u progu XXI wieku. Na I Forum Geografów Polskich,
które zorganizowano 30�31 marca 2004 r. w Uniwersytecie Jagiellońskim,
zanotowano, zúe �wygłoszone referaty stanowiły podstaweþ do dyskusji nad
problemem jedności geografii, jej współczesnego zakresu pojeþciowego, miejsca
[...] oraz roli naszej dyscypliny w rozwiaþzywaniu istotnych problemów [...].
Podstawowym problemem badań geograficznych jest brak syntez [...]. U pod-
staw tego stanu rzeczy lezúy niski poziom zaawansowania teoretyczno-meto-
dologicznego geografii jako całości [...]. Powazúnym utrudnieniem w opraco-
waniu syntez jest z jednej strony nieprecyzyjność oraz czeþsto rózúne rozumienie
i interpretowanie przez samych badaczy fundamentalnych dla geografii ter-
minów i pojeþć, z drugiej hermetyczność jeþzyka jej wyspecjalizowanych sub-
dyscyplin� (Jackowski 2004, s. 101 i 102). Mozúna dalej rozwinaþć ten cytat,
ale juzú z tego fragmentu wynika, zúe współpraca z gospodarzami gminy (tj.
samorzaþdem) w rózúny sposób mozúe być przydatna dla uczelni. Pozwoliłoby
to teoretykom brać czynny udział w kreowaniu nie tylko zagadnień teoretycz-
nych (czeþstokroć pozostajaþcych poza nawiasem praktycznej rzeczywistości),
ale tezú praktycznych. Wynikiem takiej współpracy mogłoby być chociazúby
opracowanie sprawnej terminologii oraz przygotowanie absolwentów (nie tylko
wyposazúenie ich w teorieþ, lecz równiezú dostosowanie do rynku pracy).
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dawnictwo/miesiecznik02�2005/16.pdf

Swinburn G., Goga S., Murphy F., 2000, Podreþcznik Lokalnego Rozwoju
Gospodarczego. Produkt sieci Miast Przemian, www.citiesofchange.net/
download/vol3/LEDPrimer�PL.pdf.

Local Economic Development

and Project Management

This paper provides a review of structure and contents of Local Economic
Development (LED) programmes. It also offers a list of data and information
necessary to develop and implement such programmes. The author emphasises
the difference in approach to LED by the researchers (theorists) and the
practitioners, dealing with LED on every day basis. This gap, according to the
author is in part a legacy centrally managed economy and is typical for the
countries in transition period.
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